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Formato do workshop

debate

Estado do/a proponente

ceara

Setor do/a proponente

terceiro_setor

Estado do/a co-proponente

rn

Setor do/a co-proponente

comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Cristiane Jacqueline Felinto

Genero do/a palestrante do setor governamental

Feminino



Estado do/a palestrante do setor governamental

paraiba

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Instituto de Previdencia Municipal de Cabedelo - PB

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Trabalha na Coordenadoria de Previdencia do municipio de Joao Pessoa. Participante de 
edicoes do Forum Brasileiro de Internet e do IGF2015, aluna da Escola de Governanca da 
Internet 2014. Representante Bestbits.net no Forum de Bruxelas para transparencia em 
acordos de comercio para internet.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a palestrante do setor empresarial

Alessandro Zelesco

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Dedicated Network Partners

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Diretor de vendas para America Latina da Dedicated Network Partners. Graduado como 
Engenheiro Eletrico (Eletronico) e pos-graduado em Administracao na COPPEAD/UFRJ.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a palestrante do terceiro setor

Renata Aquino Ribeiro

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

ceara

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

ISOC Blockchain SIG

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Renata Aquino Ribeiro e pesquisadora independente e professora e uma das fundadoras da 
E.I. Pesquisas. Na Internet Society Blockchain Special Interest Group, faz parte da diretoria 
no cargo de tesoureira. Membro do MAG IGF - Grupo Consultivo Multistakeholder no Forum 
de Governanca da Internet promovido pelas Nacoes Unidas, representando a Sociedade 
Civil.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim



Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Guido Lemos

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

paraiba

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

UFPB

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Professor Titular na Universidade Federal da Paraiba e pesquisador do Laboratorio de 
Aplicacoes de Video Digital (LAVID). Atualmente coordena um grupo de trabalho financiado 
pela RNP cujo objetivo e o desenvolvimento de um servico de Registro, Autenticacao e 
Preservacao de diplomas universitarios usando blockchain.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima

Uira Pora, Masculino, Ceara, uira@culturalivre.org, Midia Ninja e Instituto Brasileiro de 
Politicas Digitais - Mutirao, Terceiro Setor, Confirmado Marcela R. Goncalves, Feminino, Rio 
de Janeiro, mrgon@facebook.com, Deloitte, Setor Empresarial, Confirmada Malisa Richards, 
Feminino, Guiana Britanica, malisarichards25.2008@gmail.com, ISOC Blockchain, Terceiro 
Setor, Confirmada

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos

Um grupo de organizacoes do Brasil e do Caribe tem colaborado em projetos na area de 
redes comunitarias e economia digital, incluindo discussoes sobre Blockchain. Este 



workshop tem por objetivo trazer estas experiencias, assim como perspectivas de como a 
relacao entre a economia digital e a conectividade comunitaria pode ser construida. O 
workshop procurara ainda debater com os participantes do forum sobre o futuro da 
conectividade comunitaria e novas formas de economia digital. Entre as experiencias esta a 
TFLAC3, Forca-Tarefa da America Latina e do Caribe para a Conectividade da Comunidade. 
Este grupo e formado por Capitulos da Internet Society e membros globais na regiao da 
America Latina e Caribe para investigar e ajudar a implementar redes comunitarias. Esta 
investigacao abrange a identificacao de redes comunitarias conceituais e reais na regiao e 
as barreiras ao seu sucesso, como a preparacao para desastres ambientais e a 
compreensao das mudancas de paradigma da economia digital. O grupo cria dialogos 
multissetoriais atraves de webinars mensais em melhores praticas de redes comunitarias. O 
monitoramento e avaliacao do trabalho do grupo sao realizados medindo como o 
conhecimento em redes comunitarias e acessado e usado. Especificamente, ha perguntas 
na enquete sobre varios temas relacionados (incluinddo uma questao sobre o impacto do 
projeto para avaliacao periodica). Um guia de melhores praticas para as partes interessadas 
em redes comunitarias sera o produto final. Isso sera na forma de uma estrutura com 
recomendacoes que podem ser adaptadas ou delineadas para as regioes que investem em 
redes comunitarias para conectividade.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet

A relevancia deste tema esta na importancia de reunir comunidades e partes interessadas 
em um dialogo sobre redes comunitarias. Esta serie de dialogos permitira o desenvolvimento 
de um quadro para as melhores praticas em conectividade comunitaria na America Latina e 
regiao do Caribe. Isto sera especialmente importante, considerando que a regiao possui 
varios graus de implementacao de redes comunitarias, desde o planejamento e estudo ate 
redes operacionais de pleno direito na reestruturacao de manutencao. As redes comunitarias 
sao necessarias na regiao da America Latina e do Caribe, uma vez que uma crescente 
demanda por conectividade reuniu pequenos Estados insulares em desenvolvimento. Para 
que as comunidades se organizem e mantenham suas redes, uma compreensao dos novos 
modelos de economia digital e necessaria. A integracao do SIG Blockchain nesse projeto 
vem para trazer esta compreensao da nova economia digital e as possibilidades de 
empreendedorismo na area com Blockchain.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop

O formato sera debate entao teremos rodadas de falas dos debatedores e perguntas da 
audiencia. A pergunta orientadora e o tema do workshop: como criar comunidades 
conectadas e no que pode ajudar uma compreensao maior da economia digital e de 
Blockchain? Agenda do workshop 00:00-00:10min - Introducao dos organizadores e 
apresentacao do formato aquario 00:10min-00:20min- Fala sobre o tema pela sociedade civil 
00:20min-00:30min- Fala sobre o tema pelo setor empresarial 00:30min-00:40min- Fala 
sobre o tema pelo governo 00:40min-00:50min- Fala sobre o tema pela comunidade 
cientifica e tecnologica 00:50min-00:60min- Primeiro bloco de participacoes da audiencia da 
sessao 00:60min-00:70min- Respostas dos debatedores as falas dos participantes 00:70min-
00:80min- Segundo bloco de participacoes da audiencia da sessao 00:80min-00:90min- 
Respostas finais de cada um dos debatedores convidados sobre o tema

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota



O envolvimento da audiencia presencial e remota sera motivado pelo proprio formato do 
workshop - debate - e pelas intervencoes dos representantes de diversos setores. As falas 
apresentadas serao realizadas como provocacoes para que os participantes da sessao se 
posicionem e se expressem. Havera um moderador remoto que acompanhara os 
participantes da sessao online. Apoiado pelos organizadores, o moderador remoto ira trazer 
as participacoes em texto, audio ou video. Um moderador de redes sociais acompanhara 
intervencoes online nas maiores redes sociais do evento e das organizacoes participantes. A 
tag #BlockchainComunidade sera usada para motivar o debate antes, durante e depois do 
forum. As intervencoes serao realizadas durante o bloco para apresentacoes de 
participantes da sessao e participantes remotos serao tratados prioritariamente aos que 
estarao na sala. Com ajuda de moderadores e organizadores, todas as falas serao 
representadas, mesmo que sumarizadas.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Os resultados pretendidos sao a conscientizacao do publico brasileiro e dos que 
acompanham governanca da internet no Brasil no mundo todo, do que se tratam as redes 
comunitarias e como novos modelos de economia digital podem facilitar a conectividade de 
uma regiao. O projeto de colaboracao Brasil-Caribe enfocado nesta sessao podera ser 
reproduzido em menor escala em regioes do pais e as partes interessadas poderao trazer 
novas visoes para o dialogo em governanca da internet do pais.

Nome do/a moderador/a

Viviane Vinagre

Genero do/a moderador/a

Feminino

Estado do/a moderador

paraiba

Email do/a moderador/a

vivianegvinagre@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a



UFPB

Mini-biografia do/a moderador/a

Viviane Vinagre e estudante de Direito da Universidade Federal da Paraiba, faz parte da 
organizacao internacional Youth Observatory, um capitulo especial da Internet Society e e 
membro da sociedade civil da ICANN atraves do Non Commercial Users Constituency 
(NCUC). No ambito academico e integrante da Academia Nacional de Estudos 
Transnacionais (ANET).

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar 
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a relator/a 

Gustavo Paiva

Genero do/a relator/a

gdp.direito@gmail.com

Estado do/a relator/a

rn

Email do/a relator/a

gdp.direito@gmail.com

Organizacao do/a relator/a

UFRN

Mini-biografia do/a relator



Faz parte do Observatorio da Juventude (SIG Youth), foi tutora do programa 
Youth@Forum.br (Pre IGF Brasileiro) e e colaboradora do Observatorio da Internet. Alem 
disso, atua como pesquisadora no Nucleo de Avaliacao da Conjuntura de Escola de Guerra 
Naval (NAC/EGN) no projeto Geopolitica Corrente escrevendo sobre o emprego de novas 
tecnologias e suas repercussoes para o cenario internacional.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar 
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim


